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Brev från ordföranden
Våren närmar sig med stormsteg, får vi hoppas i alla fall – det har ju varit ganska kallt
de senaste dagarna. Ljuset är en välkommen gäst för alla de som tycker mörkret är svårt
att stå ut med.
Våra cafékvällar har varit relativt välbesökta, även där med olika diskussionsforum. Våra
cafévärdar har bytt ut de kaloririka kakorna mot goda smörgåsar som vi fått njuta av, all
heder till dem. Nu kära medlemmar hoppas jag vi alla får njuta av våren och se alla
vackra vårblommor slå ut och de skira grönskande träden.
Ewa Wikander

Sista cafékvällarna för i vår
Program för cafékvällen 29 april
Plats: Kungsgatan 64, bottenplanet
Tid: 18.30–20.30
Rum 1: Henrik Pelling, överläkare, och Erik Wirkberg, metodutvecklare,
BUP, leder en diskussion utifrån era frågor.
Rum 2: Diskussionsgrupp för de med Aspergers syndrom med Leif Törling,
specialpedagog, Habiliteringen (han kommer till kl 19.00). Förslag på
diskussionsämne: Socialt umgänge – ett nödvändigt ont som tar massor av
energi eller är trevligt och energipåfyllande?
Hanna Neumann finns också där.

Sista cafékvällen bjuder vi på

Tårta och kaffe/te
Föreningen vill avsluta vårens cafékvällar
med något extra gott.
Onsdagen den 13 maj
Plats: Kungsgatan 64, bottenplanet
Tid: 18.30–20.30
Föranmälan senast den 10 maj:

e-posta till info@c.hso.se eller ring till tel. 018–56 09 00
Uppge
 namn
 kontaktuppgifter
 hur många som kommer
 eventuella allergier
Tänk på allergikerna – använd inte parfym.
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Råd om ekonomin?
Konsument Uppsala
Konsument Uppsalas rådgivning är gratis för invånare i Uppsala kommun. Konsument
Uppsala arbetar för att stärka konsumenternas ställning på marknaden genom
att kontrollera att marknadens regler och lagar efterlevs. I rådgivningen ingår att ta
hänsyn till energi- och miljöaspekter

Konsumentrådgivning
Telefon: 018-727 18 20
Telefon- och besökstid
måndag - torsdag: 10.00-12.00, 13.00-15.00

Budget- och skuldrådgivning
Telefon: 018-727 18 23
Telefonrådgivning och tidsbokning,
inga tidsbestämda telefontider.
http://www.uppsala.se/sv/Startsida/Omsorgstod/Konsument/

Advokatjouren ger gratis juridisk hjälp
Advokatsamfundet arrangerar Advokatjour i Stadsbibliotekets lokaler. Rådgivningen
äger rum onsdagar 17.30–19.00, och innebär 15 minuters kostnadsfri advokatrådgivning. Kölappar delas ut vid Konsument Uppsalas hörna i Stadsbiblioteket 17.00.
Advokater hjälper dig med en första genomgång. Du får råd om vart du ska vända dig
för att få fortsatt hjälp. Du kan inte beställa tid och får vara anonym. Advokaten kan
inte på denna korta tid upprätta handlingar eller vidta några andra direkta åtgärder.
Alla advokater som deltar i verksamheten ställer upp på sin fritid och får ingen
ersättning.
Mer information
Bengt Sörman
Telefon 018-18 50 30
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Till representanter och andra inom HSO:s föreningar

Informationsmöte om patientnämnden och
psykiatrisk vård
 Vilka rättigheter har man som patient inom psykiatrin?
 Kan man få skadestånd om läkaren missar en diagnos
och därmed behandlingen uteblir?


Hur gör man om man vill anmäla felaktig vård?

Eva-Maria Johansson
Elisabeth Lind-Hammar
Ombudsmän vid patientnämndens kansli, Uppsala läns landsting
Onsdagen den 27 maj
Kl: 13.30 – 15.30
Plats: HSO, Kungsgatan 62, Uppsala
OBS – Föranmälan senast den 25 maj:
e-posta till: info@c.hso.se
eller ring på tel. 018–56 09 00

Attention Uppsala
Adress: c/o HSO, Kungsgatan 64, 753 18 Uppsala
Telefon: 018–56 09 00
E-post: attention@c.hso.se
Webbsida: www.attention-uppsala.se

